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שער הניצחון
חלון הראווה לבית שלכם

שילובים מנצחים
נפתח השער אל העתיד

תוחם גבולות
שערי חנייה

שיר המעלות למעקה המדרגות
מקשיבים לחלל

מעקה מרפסת
בטיחות בגבהים

הגדר מסתירה ומגלה
מראה מבפנים ומבחוץ

DMNT :עריכה: אורנה יצחקי בירבך, ארן הרשלג סטודיו CITYZOOM קונספט וייעוץ שיווקי: קובי יוסף

עיצוב
בין הרטרו לארט דקו

חופשה במסגרת
מעקה בריכה

אדריכלים ומעצבים
ליווי אישי צמוד

פרוייקטים
חלק בלתי נפרד מהנוף הארצישראלי

הצטרפו למהפכת האלומיניום של סנפיר!

"סנפיר" מייצרת מגוון שערים, גדרות ומעקות מאלומיניום 
בתהליך ייצור קפדני וצביעה אלקטרו-סטטית, המאפשרים 

עמידות לאורך שנים ללא צורך בתחזוקה שוטפת.



שער הניצחון
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השער, הוא חלון הראווה של הבית שלך. אותו רואים ראשון והוא זה המשקף 
לאורחים שלך, על הסגנון המיוחד של בני הבית. מבחר השערים המעוצבים 
משלימים  בחומרים  משולבים  מקוריים,  ועיצובים  דוגמאות  כולל  שלנו 
להטעות  השערים  של  ליופיים  תתנו  אל  אך,  זכוכית.  או  עץ  כמו:  וייחודיים 
לא  דבר  של  בסופו  ויוצרים  האוויר  מזג  תנאי  בכל  עומדים  הם  שכן  אתכם 
מקורי. סגנון  ובעל  מעוצב  מראה  ובעיקר  גם  אלא  מושלמים.  פתרונות  רק 
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שירים ושערים

רוזנים  נסיכים,  בהן  שבתקופות  לספר,  יודעת  ההיסטוריה 

על  לעמוד  היה  ניתן  העולם,  ברחבי  פזורים  היו  ומלכים 

אחד  במבט  כבר  האצולה,  משפחת  של  ויוקרתה  טיבה 

רוחבו,  גובהו,  הטירה.  בפתח  ניצב  אשר  הכניסה  שער  על 

בדרך  בישרו  השער,  של  העיצוביים  והמוטיבים  החומר  סוג 

הטירה.     יושבי  של  והיופי  האופי  המוניטין,  מעמדם,  על  כלל 

כרטיס כניסה

הפרטי  למרחב  הראשית  ככניסה  השער  משמש  היום  גם 

והטבעי שלך, בו אתה מביא לידי ביטוי את הבידול והייחודיות 

האישיים  ולטעמים  לחומרים  לצבעים,  חיבור  באמצעות  שלך, 

שעליך  כל  עבורך,  המתאים  השער  את  לבחור  כדי  שלך. 

לעשות הוא, לעצום עיניים ולדמיין עולם שלם של אפשרויות. 

לכל עולם שער משלו

לשמש.  אמור  שהוא  התפקיד  לפי  לבחור  יש  השער  את 

השימוש.  לאופי  שלו  והחומר  הסוג  את  להתאים  יש  כן,  ועל 

מגוון  חנייה.  שערי  או  משותף  לבניין  שערים  לבית,  שערים 

הנכונה. הבחירה  את  לבצע  לך  מאפשר  שברשותנו,  השערים 

בסנפיר אנו מציעים שערי כניסה, שערי חנייה, שערים חשמליים, 

שערים נגררים על מסילה, שערי כנפיים ושערים לחניה מקורה.

תהליך בחירת השער מתוך מגוון הסגנונות והעיצובים שתחשף 

המעשיים  הצרכים  על  אחד  מצד  להישען  חייב  אליהם, 

רוחב  השטח  תנאי  גודל,  כמו:  זקוק,  אתם  להם  והשימושיים 

צריכה  הבחירה  שני,  מצד  והבטיחות.  הביטחון  או  הכניסה 

כגון:  למראה,  המתייחסים  עיצוביים  שיקולים  על  לענות 

בין  משלימים  ושילובים  עיצובים  ואלמנטים  פרזול  סגנון, 

הם  שער  לבניית  המשמשים  החומרים  שמגוון  מכיוון  חומרים. 

חייהם.  ואורך  חזותם  חוזקם,  על  ניכרת  השפעה  תהיה  רבים, 

בחירה עם סגנון

תכנון  הבנייה,  שלב  על  מיידית  השפעה  תהיה  שלך  לבחירה 

האמינה  המקצועית,  להעמדתו  ההכרחיות  התשתיות,  והקמת 

הצבע,  שלמות  הגבוהה,  הגימור  רמת  השער.  של  והאיכותית 

בין  ותחנה  שלב  בכל  הנמצאת  הקפדנית  האיכות  בקרת 

למציאות,  חלומות  מעצבת  אשר  והתוצאה  הייצור  שלבי 

ומושלמת  רצון  משביעת  לתוצאה  להביא  למעשה  נועדה 

עבורכם. בנוסף לכך, אנו מקפידים כי התוצאה הסופית תהיה 

הבית,  מדיירי  אחד  לכל  להפעלה  וקלה  למשתמש  נוחה 

ואיכות.  יוקרה  המשדרת  וחדשנות  ייחודיות  על  דגש  עם 

>
>
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בואך בשער
חשוב לבחור דגם שישתלב בצורה הטובה ביותר עם הסביבה 

בה נמצא הבית ומותקן השער. 

לקראת בחירת שער הכניסה, מומלץ  ליצור מפגש  בין 
מעצב הפנים / אדריכל הבית ומעצב השער. 

השיח בין השניים יביא ליצירה המושלמת. 

גם טעמכם, דרישותיכם וחלומותיכם קובעים; שתפו את 
המעצב בכל השיקולים והזמינו אותו להתרשם מחלל הבית 

בו יוצב השער.

שימו לב לבחירת פרטי האבזור והפרזול. הוסיפו לשיקולי 
הסגנון והיופי גם את שיקולי הבטיחות. 



עם השערים של סנפיר...

תהיה רגוע! 

תוחם גבולות
הגידול בקצב הבניה של בתי הקרקע והבתים הפרטיים במדינת ישראל, הפכו את שערי 
החנייה למצרך נדרש ובעל חשיבות. עיקר תרומתו של שער החנייה, הוא שמירתו ההיקפית 
על הרכב, או שמירה על מקומות חנייה מסומנים, באמצעות סוגים שונים של שערים, כגון: 

שערי כנף, שערים ידניים ושערים חשמליים.

ים
ער

ש
>
>

להחנות עם סגנון

חשוב לזכור ששערים אלו נחשפים לפגעי מזג האוויר, 

ועל כן יש להתאים את השער לאופי השימוש. כמובן 

שניתן להוסיף לשערים אלו אמצעים שונים, על מנת 

להגביר את האבטחה, באמצעות מערכת אזעקה, 

חיישנים, מצלמות במעגל סגור וכדומה. 

משקלו הנמוך של האלומיניום מבטיח שהמנועים 

החשמליים שלעיתים מותקנים בשערי החנייה יפעלו 

בבטחה לאורך שנים. 

כשהשער פגש עיצוב 

לאלמנטים העיצוביים יש חשיבות רבה וגם כאן השמיים 

הם הגבול, במיוחד כאשר מדובר בשערים עבור בתים 

פרטיים. תוכלו לבחור עיצובים קיימים מהקטלוג שעוצב 

על ידי אנשי המקצוע שלנו, אך תוכלו בהחלט גם להציע 

ולבקש עיצובים ייחודיים על פי שרטוטים ורעיונות שלכם. 

יועצי העיצוב שלנו יוודאו ששערי החנייה משתלבים עם 

העיצוב הכללי של הבית והסביבה.



לולייניות? טרפזיות? סימטריות או מחודדות? מדרגות חוץ או פנים? 
כל גרם מדרגות מתהדר לו במעקה אשר תוחם אותו והופך אותו 

בטיחותי ונאה הרבה יותר.
מעקי המדרגות של סנפיר, עשויים אלומיניום ושילוב של עץ או 

זכוכית, משתלבים בהרמוניה עם עיצוב הפנים או החוץ והופכים את 
המדרגות ליצירה מעוצבת ומלאת מעלות.

שיר המעלות למעקה המדרגות

15 |



סקירת מעקי המדרגות המוצעים בחברת סנפיר, מצליחה 

להעניק משמעות חדשה למשפט; אין גבול ליצירה ולדמיון.  

עובדה! קטלוג מעקי המדרגות כולל  מגוון עצום של צורות 

ודוגמאות, צבעים ועיצובים, כמו גם שילובי חומרים לא 

שגרתיים כמו, אלומיניום, זכוכית ועץ. ההזדמנות והאפשרות 

לשלב חומרים, מבטיחה לעצב את היצירה בדיוק לפי טעמו, 

רצונו ודרישותיו של הלקוח.

בחירת מעקה המדרגות, היא בחירה לא פשוטה כלל ועליה 

"להקשיב לחלל" ולקונספט העיצובי בו ממוקם גרם המדרגות 

אותו עוטף המעקה. 

לחומר ולסגנון העיצובי, מתלווה גם אלמנט הבטיחות המבטיח 

'משולש קדוש' שאין להתפשר עליו.

מעקים הינם אלמנטים בעלי נוכחות משמעותית המותקנים 

על מדרגות ומונעים נפילה או החלקה מהן ואף בחלק 

מהמקרים מהווים תמיכה ועזרה לעלייה בגרם המדרגות.

כל מעקה מדרגות המעוצב בחברת סנפיר, זוכה ליחס כאילו 

הוא היצירה הבלעדית אשר מעוצבת ביד אומן. עיצוב המעקה 

משלב תכנון, ביצוע וגימור קפדניים, הראויים למוצר איכותי 

וייחודי.

העיצוב הייחודי מתייחס גם לשיקולים ולחומרים נוספים 

ואחרים המצויים בסביבה כמו גובה החלל, טקסטורת הקירות, 

חיפוי הרצפה, מבנה המדרגות ואפילו החלל המשתקף אל 

המדרגות מן החוץ.  כל אלה מתאפשרים גם הודות  לידע 

ולאמצעים הנדסיים וטכנולוגיים אשר הופכים את המעקה 

ליצירה עכשווית מודרנית.

בחירת מעקה המדרגות בעת בניית בית חדש או לאחר 

שיפוץ משולה לבחירת הכתר לקראת המלוכה. שהרי מעקה 

המדרגות הופך לאלמנט עיצובי המלווה בכל עלייה או ירידה 

בגרם המדרגות ואף יותר מזה. הדרכה והכוונה מתאימה 

ומקצועית לקראת בחירת הדגם, הדוגמה, החומרים והסגנון 

הינם חלק בלתי נפרד מחזון שירות הלקוחות של חברת 

סנפיר.
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מעקי מרפסות
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המרפסות בשנים האחרונות שודרגו והפכו להיות 

פינת חמד בה מארחים ומבלים זמן ממושך, בייחוד 

בימי הקיץ.  שינוי מהותי זה בתרבות האירוח, הציב 

את המרפסת בחזית ואת המעקה התוחם אותה 

כחלק בלתי נפרד ממנה. מעמדה של המרפסת 

הביא ליצירת מעקי מרפסות בעלי עיצוב מיוחד 

ומעניין מתמיד. לא עוד מעקי מרפסת  שחורים 

ופונקציונאליים, אלא מגוון רחב של דגמים 

המשתלבים בקונספט העיצובי האדריכלי של עיצוב 

המבנה והחלל הסביבתי בו הוא נמצא. גם כאן חשוב 

לשמור על ייחודיות ולהתאים מעקה, שיהיה אסתטי 

ומיוחד, ישמור על פרופיל בטיחותי ויהיה עמיד לאורך 

שנים.
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הגדר מסתירה ומגלה
הגדר אשר סביב ביתכם, לא רק מקיפה את הבית והחצר וקובעת את גבולותיהם, אלא גם מגדירה 

ומרמזת על מי שאתם. גדר עשויה אלומיניום וצבועה בצבעים נועזים? גדר שקווי המתאר שלה 

ישרים וחדים? או גדר המתהדרת בפיתולים ובפיתוחים? הראה לי את גדרך ואומר לך מי אתה!



גדרות / להראות  ולא להיראות
נדמה כי השער והגדר ירדו אל הבית או החצר יחדיו ולא 

ניתן להפריד ביניהם. הצצה בקטלוג השערים והגדרות 

של חברת סנפיר תגלה כי בעצם מדובר בדבר והיפוכו; 

השער - מאפשר את הכניסה אל המתחם והגדר - מציבה 

את הגבולות ומדגישה כי הכניסה מתאפשרת רק דרך 

השער. יחד מחוברים השניים בהרמוניה מוחלטת ומציגים 

פונקציונאליות ממשית, כמו משפחה אחת מאוחדת.

שפה אחת
כיאה לבני משפחה, הניחנים באותו סגנון עיצובי, מרבית 

הגדרות והשערים הינם בעלי שפה עצובית זהה או דומה 

ומשתלבים בסביבה החיצונית בה הם מותקנים.

מגוון גדרות מציעה חברת סנפיר, ביניהן גדרות לחצרות, 

גדרות המקיפות בריכות, גדרות לגינות נוי ומתחמים ציבוריים. 

הגדרות עשויות אלומיניום וניתן לשלב בהם חומרים נוספים 

המשתלבים עם המראה הסביבתי.
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פנים וחוץ
שתי פנים לה לכל גדר; הפנים והחוץ. לשתי הפנים הללו, 

מעניקים בחברת סנפיר תשומת לב מיוחדת, כדי שכל הסובבים 

את הגדר והמביטים בה ייהנו  מסגנון, עיצוב ואיכות.  ייחודן של 

גדרות סנפיר, בא לידי ביטוי גם בעובדה שהגדרות אינן בבחינת 

'כלא' – למי שניצב מאחוריהן. הגדרות אומנם מעניקות תחושת 

פרטיות ובטיחות אך אינן מגבילות את תחושת המרחב החיצוני.

קלילות ויעילות
היותן עשויות אלומיניום, הופכת את תחזוקתן של הגדרות לקלה 

וליעילה. הן אינן ניזוקות מתנאי מזג האויר; הלחות, החום, הגשם 

או השמש.

אפשרויות העיצוב המגוונות, מאפשרות לכל לקוח לבחור את 

הגדר הטובה בעיניו.



בין האמנות 

לאומנות
בחברת סנפיר  מאמינים כי גדרות, 

שערים ומעקות הם הרבה יותר מעזרים 

שימושיים  ובטיחותיים בלבד.

לתפיסתה של חברת סנפיר, מוצר טוב מציג את השילוב 

שבין אמנות ואומנות. על כך יעידו מגוון מוצרי החברה; 

נוסף להיותם חזקים ויעילים, מוצרי האלומיניום של סנפיר 

הם יצירות של אסתטיקה, עיצוב ומגוון אפשרויות בחירה. 

מוצרים אשר הופכים את הבית פנימה ואת הסביבה 

החיצונית למרחב אסתטי ורבגוני.

אופנתי, יוקרתי ותכליתי 
הגדר, השער או המעקה שתבחרו יישארו איתכם למשך 

שנים ויהפכו לחלק חשוב מנוף חייכם. לכן חשוב שהמוצר 

יהיה לא רק איכותי כמענה לצורך התכליתי , אלא גם 

מותאם לטעם העיצובי ולהעדפות  המדויקות, כל זאת כדי 

שישתלב היטב בסביבת החיים המסויימת.

כמו תהליכים רבים וטובים המתרחשים בחיינו, גם עיצוב 

הוא ענין של טרנד / אופנה. כדי להציג את הבשורות 

החדשות בתחום עיצוב שערים, מעקים, גדרות וכו', 

מקפידים בחברת סנפיר להתעדכן ולהתחדש, להציץ אל 

הטרנדים העולמיים והבינלאומיים ולהתאימם לצרכים 

ולסגנון החיים הישראלי והים תיכוני.

בין העונות והאופנות
בחברת סנפיר, יודעים לספר לך מתי מחבקת  החדשנות 

את הרטרו ומתי המינימליזם נכבש על ידי האתניות. עוד 

ידעו לגלות בסנפיר, מתי נכון לשלב בין הטרנדים ומתי 

מוטב להשאיר לכל טרנד את המרחב שלו.

המראות ניבטים מתוך הקטלוג; לצד העיצובים הקלאסיים, 

האירופיים והשפעות הרטרו, ניתן למצוא עיצובים מודרניים 

רבים- קווים ישרים, נקיים ומינימליסטיים ואפילו סגנונות 

אתניים 

ואוריינטליים, 

או סגנונות מובהקים 

ומוגדרים כמו הארט דקו.

החומר והמחבר
השילוב המופלא של תכונות האלומיניום ומבחר 

אפשרויות הבחירה מזמנים תוצאות מרהיבות ביופיין. כל 

היציקות דקורטיביות ומעוצבות על ידי טובי המעצבים. 

הדוגמאות מחוברות באמצעות מחברים ייחודיים, המקנים 

למוצר  גימור ואיכות מהגבוהים ביותר. 

כך יכול כל לקוח, לתת דרור לדמיון, למעוף וליצירתיות 

ולעצב את היצירה שלו, תוך שימוש באמצעי הדמיה 

ממוחשבים התורמים רבות להתרשמות הראשונית.

לפריט האלומיניום המעוצב שלכם, שהטיפול בו קל 

וידידותי, תוכלו להוסיף אביזרים ואלמנטים  של פרזול, 

אשר יוסיפו לתכשיט שלכם את הטאץ' הסופי. 

 

Dream, Design , Dare
     זו לא סיסמה, זו מציאות.

ב  / בין הרטרו לארט דקו
עיצו

שי, נראה לעין ומעורר התלהבות. 
עיצוב - התהליך אשר הופך את החלום לאמיתי, מוח

קינן.
חיינו עס

ל ונגמר בעיצוב, במיוחד כשבעזרים איכותיים ומשמעותיים המצויים בסביבת 
כמעט הכל מתחי

טרנדים עולמיים, 
חדשנות מול רטרו, 
מינימליזם ואתניות
על  לשמור  מקפידים  אנחנו  ב"סנפיר" 
עדכניות ולהתחדש תמידית, תוך מודעות 
עכשוויים.  ולכיוונים  העולמיים  לטרנדים 
האירופיים  הקלאסיים,  העיצובים  לצד 
עיצובים  למצוא  ניתן  הרטרו,  והשפעות 
נקיים  ישרים,  מקווים  רבים,  מודרניים 
אוריינטליים  אתניים,  ועד  ומינימליסטיים 
אתכם.... להפתיע  לנו  תנו  וססגוניים. 



בריכה ובה מים צלולים היא תמיד סיבה  טובה לקפוץ פנימה, במיוחד בימי הקיץ החמים. 

רגע לפני הרחצה וההתרעננות, בואו נביט לעבר המעקה המקיף את הבריכה, ממסגר אותה 

ומציב לה קווים וגבולות. כן, המעקה הזה מציע את השילוב שבין בטיחות ואיכות לבין 

ההזדמנות לחוש את החופש. 

חופשה במסגרת
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לתת  לחופש דרור
בריכה בחצר הבית הפרטי או במתחם הציבורי, היא תענוג 

מיוחד שאנו הישראלים יודעים להעריך היטב. עונות השנה 

החמימות, באקלים הים תיכוני מזמנות לנו את האפשרות 

ליהנות משכשוך ורחצה בבריכה, ימים רבים במהלך השנה.  

כל הדרישות מתקיימות
ומה נדרש לה לבריכה כדי שתהא אטרקטיבית ומזמינה? מידות 

נאות, סביבה טובה, נוף לא שגרתי ויפה במיוחד, מים צלולים 

ומצננים וגם - מעקה. כן, מעקה שיכתר אותה, יציב ויציג  את 

גבולותיה, ידגיש את מידותיה ויהפוך אותה למקום בטיחותי 

שההנאה בו היא מושלמת.

לא תמיד אנו שמים לב אליהם, אולם מעקי הבריכות, הם 

חלק בלתי נפרד מהבריכה עצמה ומשתלבים עם עיצובה של 

הבריכה ועם החלל החיצוני בה היא ממוקמת.

מעקה בריכה נשלף
מעקי הבריכות של חברת סנפיר, מופיעים במגוון תצורות, 

דגמים, צבעים ועיצובים, עשויים אלומיניום, כולם נועדו לשמר 

ולהגן על בטיחות המתרחצים. הרכבתם ופירוקם של מעקי 

הבריכה, מתבצעים על ידי חברת סנפיר בצורה חכמה, כדי 

שהשימוש בהם יתאים לצרכי הסביבה.

ההתאמה הייעודית הזו לסביבה, הביאה את חברת סנפיר לתכנן 

ולהציע מעקי בריכה נשלפים, המותקנים ונשלפים בעת הצורך. 

תהליך השליפה קל וידידותי לביצוע, גם ילדים ונשים מצליחים 

לבצע משימה זו בקלות. המעקה מורכב מעמודים נשלפים 

כאשר על גבם 'מולבש' גוף המעקה.

המעקה נשלף הודות למשקלו הקל של האלומיניום ממנו הוא 

בנוי. עם השליפה  ניתן לפרקו ולאחסנו עד השימוש הבא.

ניצבים איתן

גם עמידותם של מעקי הבריכה זכתה לשבחים, במיוחד לנוכח 

העובדה שמדובר בסביבה רטובה ולחה. עם נתונים מבטיחים 

שכאלה, אין סיבה לקפוץ לבריכה כשמעקה איכותי ומעוצב אינו 

מקיף אותה.
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תן לנו לעזור לך

אדריכלים ומעצבים
בעידן בו המומחיות מובילה ודורשת הקפדה יתירה, גם בחברת סנפיר, חושבים על המומחים. המומחים, 

הצועדים יד ביד עם חברת סנפיר הם האדריכלים והמעצבים, אשר יחד עם אנשי התכנון והביצוע של 

החברה, יודעים להפוך כל משאלה וחלום של לקוח למציאות מעוצבת ומעוררת התפעלות.

ים
כל

רי
אד
>
>

השיתוף קובע
כחלק מחזונה של חברת סנפיר, היא 

עובדת בשיתוף פעולה מקצועי רציף 

עם אדריכלים, מעצבים, קבלנים 

ומפקחים. לאנשי המקצוע דרישות 

טכניות קפדניות וצרכים רבים, לעתים 

בלתי צפויים, המתעוררים במהלך 

העבודה והשהייה בשטח. בתכנון בית, 

חצר או מרחב ציבורי, נתקל לא אחת 

האדריכל או המעצב בבעיות מסוגים 

שונים; פעמים רבות יש צורך בפתרונות 

לא שגרתיים אלא יצירתיים ומותאמים 

במיוחד, כדי להיענות לדרישות הלקוח.

עושים קשר
כדי לאפשר את השיח בין האדריכלים 

והמעצבים לבין המבצעים בחברת 

סנפיר, מקיימת החברה קשר עם 

אדריכלים באמצעות נציג מטעם 

החברה.  נציג החברה מעניק ליווי 

אישי צמוד וייעוץ מקצועי לכל פרויקט, 

ומקיים קשר עם האדריכל או מעצב 

הפנים המופקד על המלאכה מטעם 

הלקוח. לעיתים הליווי והייעוץ ניתנים 

כבר משלבי התכנון והבנייה, באמצעים 

ממוחשבים ומתקדמים.

יחד, כשותפים העוזרים ומשלימים זה 

את זה ניתנת ההזדמנות לבטא את 

היצירתיות שלכם במגוון עצום של 

דגמים, עיצובים ושילובים מנצחים! 

התוצאות בשטח
כדי להצליח ולהגשים מטרות אלה, 

הקימה חברת סנפיר מחלקת פיתוח, 

העוסקת בפיתוח מוצרים חדשים 

ובשיפור תהליכי הייצור, כמענה 

לצרכים שעולים מהשטח ובהתאם 

לדרישות השוק. מחלקת הפיתוח של 

סנפיר כוללת גם שרטטים, העומדים 

לרשות האדריכל או המעצב בכל עניין 

ומבצעים עבורם הדמיות ממוחשבות.

 

והתוצאות? נראות בשטח! גדרות, 

מעקים, שערים, אביזרי פרזול ועוד, 

כל אלה יחד חוברים ליצירה איכותית, 

מעוצבת ומרהיבה לה אתם ראויים.

אדריכלים ומעצבים, לשירותכם עומד נציג קשרי אדריכלים, 
המעניק ליווי אישי צמוד וייעוץ מקצועי לכל פרוייקט.
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פרויקטים
המחירים תחרותיים,  השירות ללא תחרות

מוצרי סנפיר הם חלק בלתי נפרד מהנוף הארצישראלי. בכל מקום, שכונה ופינה, ניתן למצוא מוצרים 

שיצאו ממפעלנו. בתי מלון, טיילת לאורך הים, שכונות מגורים, קניונים, גנים ציבוריים, מבני תעשייה ועוד 

מקומות יפים, הופכים את סנפיר לחלק מהעיצוב וההשתלבות בסביבה.

עוד סיבה ועוד סיבה
יש סיבות רבות מדוע כדאי להיות לקוח שלנו, החל מאיכות המוצרים, דרך המגוון הרב והקו העיצובי 

הייחודי לנו וכלה בשירות המקצועי והאמין, שהפך להיות סימן ההיכר שלנו. הצלחת כל פרויקט בקנה 

מידה קטן ואף גדול, הוא תוצאה של שילוב כל הגורמים השותפים לפרויקט ועבודה משותפת עם 

אדריכלים, מעצבי פנים או מתכנני נוף. 

פרויקט לכל לקוח
זו הסיבה שאנו מעניקים ליווי צמוד של אנשי מקצוע מנוסים ואחראיים, אשר נמצאים בכל שלב ושלב, 

מתהליך העלאת הרעיונות, דרך שלב התכנון ועד לשלב הבניה הסופי. בצורה זו ניתן להגיע לתוצאה 

מושלמת, איכותית ואמינה, אשר עונה על הצרכים ומתאימה לגודל התקציב שהוגדר מראש. 

בשבילנו, השערים, הגדרות והמעקות, הם לא רק מוצרים אמינים שמועילים לבטיחות היומיומית שלך, 

אלא גם ובעיקר מוצרים ייחודיים ואסטטיים, המשתלבים בכל מתקן, פרויקט, מבנה או שכונת מגורים. 
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"סנפיר" היא חברה ותיקה ומנוסה הפועלת למעלה מ 15 שנה, משרתת ונותנת מענה למגוון לקוחות בכל 

קנה מידה, החל מביצוע פרוייקטים גדולים במגזר הציבורי והעסקי ועד פתרונות המותאמים אישית ללקוח 

הפרטי.

 

על מחלקותיה השונות של החברה מועסקים כ-50 עובדים, המתבלטים בניסיונם העשיר ובנכונותם להעניק 

לך את השירות המקצועי והטוב ביותר. מחלקות החברה כוללות: יועצים טכניים, מודדים מקצועיים, מפעל 

ייצור חדשני, מחלקת צביעה, מחלקת פיתוח ותכנון מוצרים, צוותי שרות והתקנה ומחלקת שרות הלקוחות.

בשוק הפרטי - "סנפיר" מתהדרת באלפי לקוחות מרוצים ברחבי הארץ. מוצרי החברה הפכו לחלק בלתי

נפרד מסביבת החיים שלהם, תוך מתן מענה לצרכים וההעדפות האישיות של כל לקוח.

 

בשוק המוסדי - "סנפיר" מבצעת פרויקטים למגוון לקוחות: בתי מלון, קניונים, מוסדות ציבור, שכונות 

מגורים, רשויות מקומיות ועוד. 

ליווי אישי צמוד ומערך שירות מהיר ומקצועי
בקרת  עם  מבטיחים  אנו  יעילותו  את  ומיומן.  זמין  מוסדר,  ואחריות  שרות  מערך  מפעילה  "סנפיר"  חברת 

האיכות הקפדנית של הייצור וההתקנה ובעזרת אנשי השרות הניידים, שיוצאים לשרות בבית הלקוח. 

הלקוח חשוב לנו, ולכן אנו מקפידים לשמור על הסטנדרט הגבוה של המוצרים שלנו ושל השרות הנלווה.

מקצועיות, ניסיון, פתרונות יצירתיים ומוצרים בלעדיים
פס הייצור של השערים, הגדרות והמעקות במפעל כולל מספר תחנות ביצוע, המטופלות בידי אנשי מקצוע 

מנוסים המבצעים גם בקרת איכות קפדנית לאורך כל התהליך. הייצור מתבצע בעזרת ציוד חדיש המבטיח 

מוצר איכותי ורמת גימור גבוהה. המפעל מעסיק מחלקת פיתוח, שעוסקת בפיתוח מוצרים חדשים ובשיפור 

תהליכי הייצור, כמענה לצרכים שעולים מן השטח ולדרישות השוק. מחלקת הפיתוח של "סנפיר" כוללת גם 

שרטטים העומדים לרשות הלקוח הפרטי, האדריכל או המעצב .

ב"סנפיר" אנחנו מקפידים לשמור על עדכניות ולהתחדש כל הזמן, תוך מודעות לטרנדים העולמיים 

ולעיצובים עכשוויים. לחברת סנפיר שיתוף פעולה עם מיטב האדריכלים והמעצבים בארץ, שיגשימו כמעט 

כל חלום עיצובי וביצועי. לשירותכם עומד תמיד נציג קשרי אדריכלים, המעניק ליווי אישי צמוד וייעוץ 

מקצועי לכל פרויקט .

 

הזמינו את יועצי החברה לפגישת ייעוץ על מנת שתוכלו להתרשם
ממצגת הכוללת את כל הדגמים והאפשרויות שניתן להזמין.

 
להזמנת פגישת ייעוץ ללא התחיבות חייגו  1-700-555-505 

מחלקת השירות זמינה

1-700-555-505



www.snapir-il.com

אתר האינטרנט של סנפיר
נחשפים לעולם חדש בלחיצת כפתור


